Beszámoló
Medgyesbodzás Község Önkormányzat
tanyagondnoki szolgálatának
2011. évi tevékenységérıl
A tanyagondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak és külterületi vagy egyéb belterületi , valamint
tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredı hátrányainak enyhítése , az alapvetı szükségletek
kielégítését segítı szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes szolgáltatásokhoz való
hozzájutás biztosítása.
A tanyagondnoki szolgáltatás legalább hetven és legfeljebb négyszáz lakosságszámú - külön
jogszabályban meghatározott - külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen mőködtethetı.
Medgyesbodzáson a szolgáltatás 1 körzetben valósul meg, Gábortelepen.
Jelenleg 40 fı az állandó, folyamatos ellátásban részesülı tanyagondnoki ellátottak száma.
Az eseti ellátottak száma 150 fı.
A tanyagondnoki szolgálat által végzett tevékenységek:
- Idısek ellátása
- Civil szervezetek segítése
- Közösségi rendezvények lebonyolításának segítése
- Polgármesteri Hivatal munkájának segítése
- Gépjármő üzemeltetés
- Egyéb munkák
Az idısek ellátása:
-

Bevásárlások rendszeresen, illetve alkalomszerően
Betegek orvoshoz szállítása
Orvos, asszisztens szállítása, pl. injekciózás, sürgısségi ellátás esetén
Gyógyszer íratás, kiváltás, kiszállítás
Rendelıintézetben idıpontok és beutalók intézése
Magányos, egyedül élık meglátogatása
Alkalmanként élelmiszercsomagok kiosztása, kiszállítása a külterületi lakosoknak
Igény szerint szociális és egyéb hivatalos ügyek intézésében közremőködés

Iskola, Óvoda
-

Gyermekek óvodába szállítása
Gyermekek iskolai rendezvényre történı szállítása

Civil szervezetek:

-

Nyugdíjas klubokkal, Nagycsaládosok Egyesületével illetve Polgárırséggel együttmőködés
Színházba történı utaztatás

-

az Ó-Maros Menti Hagyományırzık Egyesületével kötött megállapodás alapján a helyi
futballcsapat idegenbeli mérkızésekre szállítása, illetve az iskolások Bozsik-program
keretében lebonyolított tornákra való utaztatása

Községi rendezvények:
A településen megrendezésre kerülı rendezvények lebonyolításában segédkezem.
A Polgármesteri Hivatal munkájának segítése:
-

Ügyintézı szállítása környezettanulmányra
Családsegítı illetve védını szállítása
Önkormányzati levelek kézbesítése
Anyagbeszerzések
Felhívások, plakátok, hirdetmények kifüggesztése külterületen
Külterületi lakosság tájékoztatása

Gépkocsi üzemeltetés:
EMVA pályázati úton beszerzett Mercedes Benz Sprinter busszal látom el feladatomat.
Átlagos havi megtett kilométerem: 1.439 km
Képzések, tanyagondnok találkozók:
A kötelezı továbbképzéseken tavalyi évben megszereztem az elıírt kötelezı kreditpontokat, így az
elkövetkezendı 3 évben mentesülök a kötelezı képzések alól.
A tanyagondnoki találkozókon a lehetıségekhez képest részt veszek.
A szolgáltatás költsége és díja:
Bevételek:

Kiadások:

Állami
normatíva

1 996 550 ,- Ft

Ford
busz
értékesítésébıl
származó
bevétel:

875.000 ,- Ft

Összes bevétel

2.871.550 ,- Ft

Személyi
juttatások

1.377.034,- Ft

Munkaadókat
terhelı j.

344.627,- Ft

Dologi és egyéb
folyó kiadás


1.379.472 ,- Ft

Készletbeszerz 610.207,- Ft
és(hajtó-és

kenıanyag,
munkaruha)


Szolgáltatás
325.763,- Ft
vásárlás
(mosás,defekt
javítás
autódekoráció,
továbbképzés)+
ehhez
kapcsolódó
ÁFA



Egyéb
folyó 443.502 ,- Ft
kiadások(
biztosítás,
mőszaki
vizsgadíjak)

Összes kiadás
Az
önkormányzat
kiegészítése

3.101.133,- Ft
229.583,- Ft

Mind a bevételi mind pedig a kiadási oldalon szerepelnek olyan tételek, amelyek nem minden
költségvetési évben fordulnak elı.
A bevételi oldal növekedését a Ford busz értékesítése, illetve a személyi juttatás tekintetében a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III törvény 92/D § (2) bekezdése
alapján a továbbképzések teljesítéséért 4 évente kötelezıen elıírt juttatás eredményezi.
A kiadási oldal növekedését az eredményezi, hogy a Ford gépjármő értékesítésére elızı év
áprilisban került sor, így eddig az idıpontig az önkormányzatot terhelték az üzemanyag, valamint a
biztosítás és mőszaki vizsgadíjak költségei.
A szolgáltatás térítésmentes.
Nagy örömömre szolgál, hogy segíthetem a község lakóinak, intézményeinek, civil szervezeteinek
mindennapi munkáját, mindennapi gondjaik megoldását.
A szociális jelzırendszer tagjaival- orvos , védını , családgondozó – kialakult jó kapcsolat miatt
hatékonynak érzem fellépésünket a szociális problémák elhárításában.
Kérem a Képviselı-testületet, hogy tájékoztatómat vitassák meg, kérdéseiket, javaslataikat mondják
el.
Medgyesbodzás, 2012.április 19.

Szabó György
tanyagondnok

